KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 23807/2017, Sp. Zn. ODSH 292/2017-Sl/U

Rozhodnutí
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Skanska a.s., IČO: 262 71 303, Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 zastoupená na
základě plné moci fyzickou osobou podnikající Martin Líska, IČO: 427 44 482, Husova 1871,
580 01, Havlíčkův Brod
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“)
jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, po projednání žádosti od právnické osoby Skanska a.s., IČO: 262 71 303, Křižíkova
682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 zastoupené na základě plné moci fyzickou osobou podnikající
Martin Líska, IČO: 427 44 482, Husova 1871, 580 01, Havlíčkův Brod (dále jen „žadatel“),
podané dne 07. 03. 2017, po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle ust. § 24
odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění
povoluje
právnické osobě:
sídlo:

Skanska a.s.
IČO: 262 71 303
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

uzavírku silnice první třídy I/19 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:
silnice I/19 v km:
důvod uzavírky:
rozsah uzavírky:

166,810 – 166,860
provádění stavby „I/19 Hamry nad Sázavou most ev.č. 19-073“
most ev.č. 19-073

délka uzavírky:
druh uzavírky:
termín uzavírky:

50 m
úplná
od 03. 04. 2017 do 13. 08. 2017
a nařizuje objížďku

Navržená trasa objížďky pro vozidla do 3,5 t:
Objízdná trasa bude vedena obousměrně od uzavřeného úseku v obci Hamry nad Sázavou po
silnici I/19 přes obec Sázava, Nové Dvory, až na křižovatku silnice I/19 a II/350 ve městě
Přibyslav, dále po silnici II/350 přes obce Malá Losenice, Vepřová, Račín, Polnička až na
křižovatku silnice II/350 a I/37, dále po silnici I/37 až na křižovatku silnice I/37 a I/19 ve městě
Žďár nad Sázavou, dále po silnici I/19 až k uzavřenému úseku v obci Hamry nad Sázavou.

Navržená trasa objížďky pro vozidla nad 3,5 t:
Objízdná trasa bude vedena obousměrně od uzavřeného úseku v obci Hamry nad Sázavou po
silnici I/19 přes obec Sázava, Nové Dvory, město Přibyslav, obec Stříbrné Hory, Pohled až na
křižovatku silnice I/19 a I/34, dále po silnici I/34 přes obce Krátká Ves až na křižovatku silnice
II/34 a I/37 ve městě Ždírec nad Doubravou, dále po silnici I/37 přes městys Krucemburk, Vojnův
Městec až na křižovatku silnice I/37 a I/19 ve městě Žďár nad Sázavou, dále po silnici I/19 až
k uzavřenému úseku v obci Hamry nad Sázavou.
Navržená trasa objížďky pro veřejnou linkovou osobní dopravu:
Objízdná trasa bude vedena obousměrně ze Žďáru nad Sázavou po silnici II/353 přes obec
Budeč až do Nového Veselí dále po silnici III/3538 přes obec Matějov až na silnici II/352
v Sázavě a dále po silnici II/352 až na silnici I/19 – objízdná trasa nebude vyznačena dopravním
značením.
za těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky a objízdné trasy před jejím započetím podle
stanovení dopravního značení, které bylo vydáno podle § 61 a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), po předchozím souhlasném
písemném stanovisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, DI Žďár nad Sázavou č.j.
KRPJ-32151-1/ČJ-2017-161406 ze dne 22. 03. 2017, DI Jihlava č.j. KRPJ-30132-1/ČJ-201716006 ze dne 17. 03. 2017 a DI Havlíčkův Brod č.j. KRPJ-31499-1/ČJ-2017-161606 ze dne 21.
03. 2017:
- Krajským úřadem pod č.j. KUJI 23786/2017, ODSH 321/2017-Sl/U ze dne 23. 03. 2017
- Městským úřadem Žďár nad Sázavou, Odborem dopravy pod č.j. OD/461/17/LK ze dne
17. 03. 2017
- Městským úřadem Havlíčkův Brod, Odbor dopravy pod č.j. MHB_DOP/977/2017/JTE ze
dne 22. 03. 2017
- Magistrátem města Jihlavy, Odborem dopravy pod č.j. MMJ/OD/5974/2017 ze dne 20.
03. 2017
Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání
uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky.
2. Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a zabezpečení
podle § 39 vyhl. 104/1997 Sb. v platném znění a podle zákona o provozu na pozemních
komunikacích.
3. Uzavírka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o
uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky
dle § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích.
4. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok
na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
5. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky se uskuteční
na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky dle § 24 odst. 6 zákona
o pozemních komunikacích.
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6. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Šťáva, tel.
737 257 472 (Skanska a.s.).
7. V rámci uzavírky dojde k dočasnému přemístění zastávek linkové osobní dopravy dle
souhlasu Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 23027/2017 ODSH 180/2017 Hrn ze dne 21.
03. 2017. Dopravní obsluha dotčených zastávek bude po dobu uzavírky dočasně upravena:
 Autobusové zastávky ve Žďáře nad Sázavou:
- Žďár n.Sáz.,,Strojírenská u Hajčmanů
- Žďár n.Sáz.,,Brodská lékárna
u linek č. 840106, 840115, 840116, 840321 budou přemístěny na zastávku Žďár
n.Sáz.,,aut.nádr. ve Žďáře nad Sázavou.
 Autobusové zastávky v Hamrech nad Sázavou:
- Hamry n.Sáz.,Horní
- Hamry n.Sáz.,Leskovice
u linek č. 840106, 840115, 840116, 840321 nebudou po celou dobu uzavírky obsluhovány.
 U linky č. 840106 spoje 35 budou zastávky:
- Sázava,,hotel
- Sázava,,nemocnice
- Sázava
- Sázava,,škola
přemístěny na zastávku Sázava,,rozc.0.9.
Zastávky:
- Újezd
- Rudolec,,u hájenky Blažkov
- Sirákov
nebudou po celou dobu obsluhovány (budou obsluhovány spojem č. 34 linky č. 840106 a do
spoje č. 35 výlukového jízdního řádu linky č. 840106 bude vložena zastávka
Sázava,,rozc.0.9).
 U linky č. 840115 zastávky:
- Sázava,Česká Mez,rozc.2.0
bude přemístěna na zastávku Rosička.
Zastávky:
- Sázava,,hotel
- Sázava,,nemocnice
budou přemístěny na zastávku Sázava (do výlukového jízdního řádu č. 840115 bude
vložena zastávka Sázava,,škola).
 U linky č. 840116 zastávky:
- Sázava,Česká Mez,rozc.2.0
- Sázava,Česká Mez
budou přemístěny na zastávku Rosička.
Zastávky:
- Sázava,,hotel
- Sázava
- Sázava,,škola
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budou přemístěny na zastávku Sázava,,rozc.0.9 (spoje č. 3, 4 na lince č. 840116 budou po
celou dobu uzavírky zrušeny, budou vedeny na lince č. 840115).
U linky č. 840321 zastávky:
- Sázava,,hotel
- Sázava,,nemocnice
- Sázava
- Sázava,,škola
budou přemístěny na zastávku Sázava,,rozc.0.9 (do výlukového jízdního řádu č. 840321
bude přidána zastávka Sázava,,rozc.0.9).

8. Žadatelem o uzavírku bude provedena pasportizace objízdných tras před započetím uzavírky
a po skončení uzavírky. V případě prokazatelného poškození objízdných tras, vzniklého
v důsledku uzavírky bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku.
9. V době trvání uzavírky budou vozidla IZS tj. Policie ČR, HZS (hasičský záchranný sbor) a
ZZS (zdravotnická záchranná služba) využívat objízdnou trasu pro vozidla do 3,5 t, popřípadě
trasu pro místní dopravu přes obec Hamry nad Sázavou.
10. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky, byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem
a pozemkům.
11. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než
k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu než je
poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ Krajskému
úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství telefonicky na 564 602 245 a na
Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00,
telefonicky na 596 663 556 popř. 596 663 550 nebo e-mailem (s potvrzením o doručení)
ndic@rsd.cz.
12. Žadatel prostřednictvím obce, jíž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů způsobem
v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce) s řešením provozu v době uzavírky.
13. Žadatel prostřednictvím provozovatelů linek autobusové dopravy zajistí informování
cestujících způsobem v místě obvyklým.
14. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost
byla uzavírka povolena.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.
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Odůvodnění
Dne 07. 03. 2017 podal žadatel žádost o povolení uzavírky silnice první třídy I/19 v km cca
166,810 – 166,860 v obci Hamry nad Sázavou v délce cca 50 m z důvodu provádění stavby
„I/19 Hamry nad Sázavou most ev.č. 19-073“ v termínu od 03. 04. 2017 do 13. 08. 2017.
Dne 07. 03. 2017 pod č.j. KUJI 19130/2017, ODSH 292/2017-Sl/U bylo krajským úřadem
oznámeno zahájení řízení a nařízeno ústní jednání na den 16. 03. 2017 v předmětné věci
s možností, že mohou účastníci předmětného správního řízení činit své návrhy a dal
účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.
Dne 16. 03. 2017 se konalo ústní jednání ve výše uvedené věci povolení úplné uzavírky silnice
první třídy I/19, z kterého byl pořízen protokol č.j. KUJI 21461/2017, ODSH 292/2017-Sl/U.
Na ústním jednání bylo dohodnuto:
-

Žadatelem o uzavírku byl předán harmonogram prací

-

Všichni zúčastnění souhlasili a dohodli se na objízdných trasách pro dopravu dle návrhu
žadatele.

-

Objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu bude přes Žďár nad Sázavou –
Nové Veselí – Matějov – Sázava – nebude vyznačena dopravním značením.

-

Přepracování návrhu dopravního značení, dle připomínek uvedených na jednání
(průjezd přes obec Hamry nad Sázavou na povolení OÚ Hamry nad Sázavou).

Dále byl předložen e-mail, který dne 14. 03. 2017 obdržel krajský úřad, od města Žďár nad
Sázavou s omluvou z jednání a s požadavkem na provádění opravy daného mostu po
polovinách tak, aby byl umožněn provoz alespoň v jednom jízdním pruhu.
K tomuto krajský úřad uvedl, že daný požadavek nelze akceptovat, neboť v místě stavby je
velmi stísněný prostor a tedy není možné danou stavbu provádět po polovinách či využít
provizorní přemostění.
Nebyly vzneseny žádné podmínky a všichni účastníci jednání souhlasili s protokolem bez
připomínek.
Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb.,
v platném znění, kterou se zákon provádí.


Vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a poníž má být vedena objížďka,
tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava se
daného jednání zúčastnil – bylo tedy projednáno.



Obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka, tj. obec Hamry nad
Sázavou se daného jednání zúčastnila – bylo tedy projednáno.



Dne 16. 03. 2017 obdržel od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková
organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava telefonickou omluvu z jednání, slíbené
vyjádření nebylo do skončení jednání doručeno. Tedy vlastník pozemní komunikace,
poníž má být vedena objížďka, tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava se jednání nezúčastnil a měl možnost na
tomto jednání uplatnit svá stanoviska a návrhy, jelikož tak neučinil, považuje silniční
správní úřad žádost za projednanou. Pro úplnost krajský úřad uvádí, že až po
ukončeném ústním jednání obdržel e-mailem od Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvková organizace souhlasné vyjádření s objízdnou trasou s obecnými
podmínkami typu: nutná pasportizace komunikací před započetím uzavírky a po
ukončení uzavírky zajištění případných oprav, nutná údržba komunikací během
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uzavírky. Dané podmínky považuje krajský úřad za samozřejmé a běžně je zahrnuje do
podmínek povolení uzavírek, tak je tomu i v tomto případě.


Obec Sázava, obec Nové Dvory, město Přibyslav, obec Malá Losenice, obec Vepřová,
obec Račín, obec Polnička, obec Stříbrné Hory, obec Pohled, obec Krátká Ves, město
Ždírec nad Doubravou, městys Krucemburk, městys Vojnův Městec, na jejichž
zastavěném území má být nařízena objížďka, se jednání nezúčastnily a měly možnost
na tomto jednání uplatnit svá stanoviska a návrhy, jelikož tak neučinily, považuje silniční
správní úřad žádost za projednanou.



Vzhledem k tomu, že na jednání byla dohodnuta objízdná trasa pro veřejnou linkovou
osobní dopravu přes město Žďár nad Sázavou – obec Budeč – městys Nové Veselí –
obec Matějov – obec Sázava. Městys Nové Veselí a obce Matějov a Budeč, kteří nebyly
na jednání zvány, byli dodatečně seznámeni s danou objízdnou trasou pro veřejnou
linkovou osobní dopravu a tedy i dodatečně zahrnuty mezi účastníky daného správního
řízení. Projednání s městysem Nové Veselí a obcemi Matějov a Budeč žadatel doložil
dne 22. 03. 2017.



Dne 22. 03. 2017 dále žadatel doložil:
- souhlas s dočasným přemístěním zastávek od Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j.
KUJI 23027/2017 ODSH 180/2017 Hrn ze dne 21. 03. 2017
- souhlasné písemné stanovisko Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, DI Jihlava
č.j. KRPJ-30132-1/ČJ-2017-16006 ze dne 17. 03. 2017, DI Havlíčkův Brod č.j. KRPJ31499-1/ČJ-2017-161606 ze dne 21. 03. 2017 a DI Žďár nad Sázavou č.j. KRPJ-321511/ČJ-2017-161406 ze dne 22. 03. 2017
- stanovení přechodné úpravy provozu od Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.
MMJ/OD/5974/2017 ze dne 20. 03. 2017, stanovení přechodné úpravy provozu od
Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru dopravy č.j. MHB_DOP/977/2017/JTE ze dne
22. 03. 2017, stanovení přechodné úpravy provozu od Městského úřadu Žďár nad
Sázavou, odboru dopravy č.j. OD/461/17/LK ze dne 17. 03. 2017

Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích dospěl krajský úřad jako příslušný silniční správní úřad k závěru, že při dodržení
stanovených podmínek je možno této žádosti o povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/19
v km cca 166,810 – 166,860 v obci Hamry nad Sázavou v délce cca 50 m z důvodu provádění
stavby „I/19 Hamry nad Sázavou most ev.č. 19-073“ v termínu od 03. 04. 2017 do 13. 08. 2017,
vyhovět. Rozhodl proto po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.
Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
k Ministerstvu dopravy ČR prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
Odboru dopravy a silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
V Jihlavě dne: 23. 03. 2017
Otisk úředního razítka
Ing. arch. Marie Sládková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
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Rozdělovník:
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Skanska a.s., IČO: 262 71 303, Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 zastoupená na
základě plné moci fyzickou osobou podnikající Martin Líska, IČO: 427 44 482, Husova 1871,
580 01, Havlíčkův Brod
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník pozemní
komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka):
Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 64, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obec Sázava, Sázava 159, 592 11 Velké Losenice
Obec Nové Dvory, Nové Dvory 70, 592 12 Nížkov
Město Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav
Obec Malá Losenice, Malá Losenice 30, 59211 Malá Losenice
Obec Vepřová, Vepřová 36, 59211 Vepřová
Obec Račín, Račín 18, 59211 Račín
Obec Polnička, Polnička 225, 591 02 Polnička
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Obec Stříbrné Hory, Stříbrné Hory 65, 582 22 Přibyslav
Obec Pohled, Revoluční 39, 582 21 Pohled
Obec Krátká Ves, Krátká Ves 1, 582 22 Přibyslav
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obec Matějov, Matějov 45, 59212 Matějov
Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 59214 Nové Veselí
Obec Budeč, Budeč 44, 59214 Budeč
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod + Územní
odbor Žďár nad Sázavou + Územní odbor Jihlava
Na vědomí: (dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené osoby):
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod
Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Obec Škrdlovice, Škrdlovice 48, 59101 Škrdlovice
Obec Karlov, Karlov 28, 59221 Karlov
ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32/4960, 586 04 Jihlava 4
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o., Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
MD ČR Praha, odbor PK Ing. Zd. Kovářová, nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
MO ČR - Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, 1. máje 803/1,
779 00 Olomouc
ŘSD ČR, Správa Ústecký kraj, Elišky Krásnohorské 37, 400 01 Ústí nad Labem
ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
ŘSD ČR, Správa Královéhradecký kraj, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
ŘSD ČR, Správa Jihomoravský kraj, Šumavská 33, 656 09 Brno

Číslo jednací: KUJI 23807/2017, Sp. Zn. ODSH 292/2017-Sl/U

Číslo stránky

7

